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18 de outubro de 2018
STU
Sintusp
Sinteps
Sintunesp
Adusp - S. Sind.
Adunesp - S. Sind.
Adunicamp - S. Sind.
DCE da Unicamp, DCE-Livre da USP, DCE FATEC e Representação estudantil da Unesp

Luta por mais
recursos

Fórum pede
audiência com
candidatos ao
governo de SP
O Fórum das Seis enviou ofício aos
candidatos ao governo de São Paulo,
João Dória (PSDB) e Márcio França
(PSB), solicitando audiência para
tratar da crise de financiamento das
universidades estaduais paulistas e do
Centro Paula Souza. O objetivo é expor
a eles a situação destas instituições e a
necessidade de ampliação de recursos
para que continuem prestando os
relevantes serviços que oferecem à
sociedade.
Ao lado, modelo de ofício enviado a
eles, ainda sem retorno.

DCE da Unicamp, DCE-L
ivre da USP, DCE FATEC

São Paulo, 15 de outubro

e Representação Estudantil

Ofício nº xx/2018

de 2018

Prezado Sr. xxxxxxxxxxx
Ilmo. Candidato ao Govern
o do

da Unesp

Estado de São Paulo

O Fórum das Seis – que
reúne os sindicatos dos serv
idores técnico-administrativos
docentes, bem como as
e dos
representações estudantis
da Unesp, Unicamp, USP
e Centro Paula
Souza – solicita uma reun
ião com Vossa Senhoria
para tratar da crise de finan
ciamento das
Universidades Públicas
Paulistas e do Centro
Paula Souza, instituições
de fundamental
importância para o desenvol
vimento científico e tecnológ
ico do Estado de São Pau
lo e do país,
além de proporcionarem
formação de excelência
para gerações de jove
ns paulistas e
brasileiros(as).
Certo de que Vossa Sen
horia não é insensível a
questões que dizem resp
eito ao sistema
público de ensino superior
paulista, bem como a prod
ução de conhecimento, e
aos relevantes
serviços prestados por essa
s instituições estratégicas
para a consolidação da sobe
rania nacional,
aguardamos a marcação
de uma data para que poss
amos apresentar nossas cons
iderações sobre
este tema, preferencialmente
antes do dia 28 de outubro.

Atenciosamente,

João da Costa Chaves Júni
or
Coordenação do Fórum
das Seis

LDO-2019: Ato regional em Campinas será 29/10
Após a realização dos atos
regionais em Marília e Araraquara, o
Fórum agendou nova atividade, desta vez para Campinas. Vai ser no dia
29/10, segunda-feira, com concentração
às 16h, em frente à Câmara Municipal
da cidade. Representantes do Fórum
farão uso da palavra no chamado “Pequeno Expediente” da Câmara, em torno das 17h. Além disso, os vereadores
serão convidados a assinar moção de
apoio às nossas reivindicações de mais
recursos para a educação pública paulista na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO-2019), que está tramitando na
Assembleia Legislativa de SP (Alesp).

